
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 1 lipca 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Dioikitiko Efeteio Athinon — Grecja) —
Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) prze-

ciwko Elliniko Dimosio

(Sprawa C-49/07) (1)

(Artykuły 82 WE i 86 WE — Pojęcie przedsiębiorstwa —

Stowarzyszenie o celu niezarobkowym, reprezentujące w Grecji
Międzynarodową Federację Motocyklową — Pojęcie działal-
ności gospodarczej — Przyznane na mocy ustawy prawo
specjalne do wydania pozytywnej opinii w przedmiocie wnio-
sków o zezwolenie na organizację wyścigów motocyklowych —
Równoczesne wykonywanie działalności polegającej na organi-
zacji wyścigów motocyklowych oraz na zawieraniu umów o

sponsorowanie, reklamę i ubezpieczenie)

(2008/C 209/13)

Język postępowania: grecki

Sąd krajowy

Dioikitiko Efeteio Athinon

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID
(MOTOE)

Strona pozwana: Elliniko Dimosio

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Dioi-
kitiko Efeteio Athinon – Wykładnia art. 82 i 86 WE – Pojęcie
przedsiębiorstwa – Stowarzyszenie samochodowe o celu nieza-
robkowym (ELPA) reprezentujące w Grecji Międzynarodową
Federację Motocyklową i dysponujące wyłącznym prawem do
zezwalania na wyścigi motorowe – Stowarzyszenie wykonujące
równocześnie działalność gospodarczą w zakresie reklamy,
ubezpieczeń, zawierania umów sponsoringu i finansowania
nagród

Sentencja

Osoba prawna, której działalność nie polega wyłącznie na uczestni-
czeniu w podejmowaniu decyzji administracyjnych w przedmiocie
zezwolenia na organizację zawodów motocyklowych, lecz również na
organizowaniu przez nią takich zawodów i zawieraniu w ich ramach
umów o sponsorowanie, reklamę i ubezpieczenie, jest objęta zakresem
stosowania art. 82 WE i 86 WE. Przepisy te stoją na przeszkodzie
uregulowaniom krajowym przyznającym osobie prawnej, która organi-
zuje zawody motocyklowe i zawiera w ich ramach umowy o sponsoro-
wanie, reklamę i ubezpieczenie, uprawnienia do wydawania pozytyw-
nych opinii w przedmiocie wniosków o zezwolenia na organizację

takich zawodów, bez poddania tych uprawnień ograniczeniom,
wymogom i kontroli.

(1) Dz.U. C 95 z 28.4.2007.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 czerwca 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Cour de cassation — Francja) — Commune
de Mesquer przeciwko Total France SA, Total International

Ltd

(Sprawa C-188/07) (1)

(Dyrektywa 75/442/EG — Zarządzanie odpadami — Pojecie
odpadu — Zasada „zanieczyszczający płaci” — Poprzedni
posiadacz odpadów — Wytwórca produktu, z którego
pochodzą odpady — Węglowodory i oleje ciężkie — Katastrofa
na morzu — Konwencja o odpowiedzialności cywilnej za
szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami — Fundusz

IOPC)

(2008/C 209/14)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour de cassation — Francja

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Commune de Mesquer

Strona pozwana: Total France SA, Total International Ltd

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Cour
de cassation (Francja) — Wykładnia art. 1 dyrektywy Rady
75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów
(Dz. U. L 194, str. 39) zmienionej przez dyrektywę Rady
91/156/EWG z dnia 18 marca 1991 r. (Dz.U. L 78, str. 32) oraz
rubryki Q4 załącznika I, a także art. 1 lit. b) i c) oraz art. 15
dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz.U. L 114, str. 9) —
Pojęcie odpadu — Włączenie węglowodorów i ciężkiego oleju
występującego samodzielnie lub zmieszanego z wodą i piaskiem
— Odpowiedzialność producenta lub posiadacza odpadu w
sytuacji transportu osobę trzecia
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